ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
-----------------------------------เพื่อให้เกิด การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดาเนินงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงเปิด
โอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตั้ งแต่ร่วมแสดงความ
คิดเห็น วางแผน จัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ ติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ดาเนิน งาน สร้ างกระบวนการให้ภ าคประชาชนหรื อผู้ มีส่ วนได้ ส่ว นเสีย ได้ร่ วมรับ รู้ ร่ว มแสดงความคิ ดเห็น และ
ตัดสินใจในปัญหาที่สาคัญ เพื่อความโปร่งใสและพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ยกระดับนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานของ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีดังต่อไปนี้
๑. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดาเนินงานในรอบปีทีผ่านมาในประเด็นที่
สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. กาหนดภารกิจหรือลักษณะงานที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในสื่อที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์
เฟซบุค จดหมายข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
๔. เปิ ดช่องทางรับ ฟังความคิดเห็ นของประชาชนและผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสียเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นประกอบการดาเนินงาน
๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะการจัดทาแผนการดาเนินงาน แสดงความคิดเห็นในการวางแผน แก้ปัญหา ให้คาปรึกษา
ร่วมกิจกรรม เป็นผู้ใช้บริการ หรือการดาเนินงานในลักษณะจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะทางานพิจารณา
แล้วว่าไม่ขัดต่อกฏ ระเบียบ และข้อบังคับของหอภาพยนตร์

๖. กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและติดตามผล
การดาเนินงาน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

(นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต)
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ส่วนงาน

ภารกิจ
โครงการ/ลักษณะงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

การติดตาม/
ประสานงาน

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารกลาง
1. งานบุคคล

2. งานแผนและ
งบประมาณ

1. การคัดเลือกบุคคลภายนอก
เข้าทางานในหอภาพยนตร์

1. ผู้สมัครงาน

2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ของหอภาพยนตร์

2. หน่วยงานภายนอก 2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน
ที่แลกเปลี่ยนข้อมูล งานบุคคลและแผนพัฒนา
ข่าวสารงานบุคคล
บุคลากรให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1. การจัดทาแผนปฏิบัติการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์

1. คณะกรรมการ
บริหารอนุกรรมการ
และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก (ตาม
พ.ร.ฎ. จัดตั้งฯ)
2. การให้ข้อมูลหน่วยงาน
2. สานักงบประมาณ
ภายนอกเกี่ยวกับงานแผนปฏิบัติ สานักนายก/สานัก
การ ผลการดาเนินงานและการ ปลัดกระทรวง วธ./
ใช้จ่ายงบประมาณของหอ
รมต. วธ/ก.พ.ร./
ภาพยนตร์
ป.ป.ช.

1. ออกประกาศรับสมัครและ
เผยแพร่คุณสมบัติผู้สมัครต่อ
สาธารณชน

1. หารือและขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ ในการจัดทา
แผนปฏิบัติงาน

1. ประกาศผลการ
คัดเลือกและแจ้งผลเป็น
รายบุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

2. แจ้งชื่อ - หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อภายในของ
ผู้ประสานงาน*
1. ประชุมติดตามผลการ
ดาเนินงานเป็นรายเดือน
และรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแผนงาน

2. จัดส่งข้อมูล รายงานผลการ 2. กาหนดระยะเวลาใน
ดาเนินงานให้ถูกต้องครบถ้วน การจัดส่งข้อมูลตามแผน
ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ ติดตามผลการดาเนินงาน
กาหนด

เจ้าหน้าที่แผนและ
งบประมาณ

ส่วนงาน

ภารกิจ
โครงการ/ลักษณะงาน

3. งานพัสดุ

1. การทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. การทาสัญญาซื้อขาย

4. งานบัญชีและงาน
การเงิน

ประสานงานเรื่องการขออนุมัติ
และเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่ค้า/suppliers/ผู้รับ
จ้าง-ทาสัญญาจ้าง/
กรมบัญชีกลาง/
ป.ป.ช./ส.ต.ง.

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใน
ระบบ EGP/พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร/พรบ.จัดซื้จัดจ้าง
2560 ในเว็บไซต์ของหอ
ภาพยนตร์
2. เปิดเผยช่องทางการแสดง
ความคิดเห็นและรับข้อ
ร้องเรียน
กรมบัญชีกลาง/สตง./ 1. เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบ
บริษัทรับตรวจสอบ รายงานการเงินประจาปีใน
บัญชีภายนอก/
เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์
suppilers/งาน
ธนาคาร/งานภาษี
และสรรพากร

การติดตาม/
ประสานงาน
1. จัดทาประชาพิจารณ์
2. รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ผู้บริหาร
รับทราบเป็นรายเดือน

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

1. จัดทารายงานการเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี
ให้ผู้บริหารทราบเป็นราย
ไตรมาส
2. ประสานงานติดต่อผู้ค้า
เรื่องการรับเงินเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

หมายเหตุ* เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือ ผู้ประสานงานทุกฝ่าย มีหน้าที่แจ้งชื่อ - หมายเลขโทรศัพท์ภายในที่สะดวกให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
รวมถึงมีหน้าที่ตอบกลับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการแสดงความคิดเห็น มีข้อซักถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงาน

มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ส่วนงาน

ภารกิจ
โครงการ/ลักษณะงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

การติดตาม/
ประสานงาน

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายอนุรักษ์
5. งานจัดหาภาพยตร์ โครงการจัดหาภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

1. ผู้บริจาคสิ่งของ

2. เจ้าของลิขสิทธิ์และ
ผู้สนับสนุนองค์ความรู้

3. ผู้ใช้บริการภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง  ผู้บริจาคสามารถสืบค้น
ของผู้บริจาค
ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ
ทีบ่ ริจาคและสามารถ
 รับฟังความคิดเห็นด้านการเก็บ
ติดตามสถานะของวัตถุ
รักษาและการจัดแสดงสิ่งของ
สิ่งของที่บริจาคได้
เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับ
บริจาค
 การมอบเครติดและหนังสือตอบ  สามารถปรับปรุงข้อมูล
ขอบคุณ
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ให้มีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 รับทราบระเบียบในการใช้
 มีการติดต่อประสานงาน
บริการ
ด้านเอกสารให้ผู้ขอรับ
บริการเป็นรายบุคคล
 สามารถกาหนดระยะเวลา
ขอรับสาเนา
 แจ้งชื่อ – หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อภายใน
ของ ผู้ประสานงาน*

นักอนุรักษ์
ภาพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง

